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Miers ar jums! 

Šī vēstījuma rakstīšanas laikā, saskaņā ar Baznīcas gadu, mēs atrodamies Lieldienu laikā, tikko esam 

nosvinējuši Debesbraukšanas dienu un esam uz Vasarsvētku sliekšņa. Šī ir īpašs un nozīmīgs laiks. 

Pirms 2000 gadiem Jēzus Kristus, Dieva un cilvēka Dēls, pēc savas augšāmcelšanās teica: “Man ir dota 

visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, 

Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar 

jums ik dienas līdz laiku beigām.” /Mt. 28:18-20 pēc 2012. gada tulkojuma/ Tieši domājot par šo, 

vēstījuma ievietošana lodē zem krusta ir ļoti piemērota, jo šī lode simbolizē globusu, pasauli. Sekojot 

Jēzus pavēlei, labā vēsts par Jēzus Kristus uzvaru pār nāvi ar savu augšāmcelšanos, ir izgājusi pa pasauli 

un nonākusi arī pie mums. Baznīca turpina pildīt šo pavēli Jēzus vārdā, Svēta Gara spēkā un paļāvībā 

uz Dievu Tēvu. Mēs to darām pārliecībā, ka šī vēsts ir domāta visiem, neskatoties kurā laikā un vietā 

dzīvojam, un tai ir mūžīgā vērtība, tā dod mūžīgo dzīvību.  

Tam, ka Kristus krusts atrodas baznīcas torņa smailē, ir vairākas nozīmes. Ir svarīgi dzīvot šeit, uz 

zemes, ar skatienu, kas vērsts uz Debesīm, uz mūžību. Mums, kristiešiem, ir dubulta pilsonība: mums 

ir arī debesu pilsonība, un mēs ticam, ka Jēzus Kristus nav tikai Debesu valstības Ķēniņš, bet ķēniņu 

Ķēniņš, ka Viņam ir visa vara debesīs un virs zemes. Gaidot Viņa atgriešanos, kā eņģeļi to pauda 

Debesbraukšanas dienā “Šis Jēzus, kas uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu 

debesīs aizejam.” /Ap.d. 1:11/,  mēs esam aicināti piedzīvot Jēzus Kristus klātbūtni un darbību mūsu 

vidū caur savu Baznīcu. 

Pielikumā atradīsiet dziesmu, kuras vārdus 2009. gada sarakstījis mācītājs, kurš īsu brīdi ir kalpojis arī 

katedrālē, un mūziku komponējis Liepājas diecēzē dzīvojis komponists. Dziesma atrodama 2015. gadā 

izdotajā LELB dziesmu grāmatā un to dziedājām svētbrīdī pirms kapsulas ievietošanas. 

Laiki mainās, bet - 

“Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžos!” /Ebr. 13:8/ 

“Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums 

visiem!”   /2Kor. 13:13/ 
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